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 :بنها جاهعة في بداعياإل التدريب هؤتور في القاضي

 هتاحا   ليصبح التعلين تطىير وعليناالحديثة  التكنىلىجيا يستخدم شبابنا

 بالتكنىلىجيا

 

 بنيا جامعة رئيس - القاضي يوسف السيد/ الدكتور أكد
 قدراتيم بتطوير التدريس ىيئة أعضاء قيام أىمية عمي

 المختمفة والميارات لمعموم متمقين يظموا وأن ،مستمرة بصفة
 المستمر، والتعميم التدريب نمط باستخداميم حياتيم طوال
 قدوة التدريس ىيئة عضو يكون نأ أىمية ليإ مشيرا  

 المصدر ىو يكون وأال ،التعميمية ةالعممي في التفاعمي التعميم منيج يطبق وأن لمطالب،
 مجتمعنا، بأخالقيات نتائجو المرتبطة العممي البحث ليإ الطالب ويوجو لمعمم الوحيد

 التعميمية. العممية في الحديثة التكنولوجيا واستخدام
 الرؤية بين بداعياإل لمتدريب الثاني الدولي العممي المؤتمر افتتاحو خالل ذلك جاء

 التدريس ىيئة عضاءأ قدرات تنمية مركز ينظمو الذي المستقبل، وطموحات الواقعية
 المجتمع لخدمة الجامعة رئيس نائب - سماعيلإ جمال/ الدكتور بحضور بنيا، بجامعة
 والبحوث العميا لمدراسات الجامعة رئيس نائب - أبوالعينين ىشام/ والدكتورالبيئة  وتنمية

 من كبير وعدد والطالب والعاممين التدريس ىيئة عضاءوأ الجامعة وأساتذة الكميات وعمداء
 عربية. دول خمس من الباحثين

 التكنولوجيا باستخدامجديدة  تعميمية نماطأ استخدام أىمية عمي بنيا جامعة رئيس وشدد
 والتعميم الصحيحة الطرق واستخدام ،العالمية ليإ لموصول المالع عمي نفتاحواإل الحديثة

 دةالجدي البرامج واستخدام المتبع متحاناتاإل نمط تطوير ضرورة عمي مؤكدا   بعد، عن
 القاضي أوصي التصحيح دقة لضمان و متحانات،اإل نماذج واختالف تعدد ليإ تجاهواإل

  .لكترونياإل التصحيح باستخدام
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 التكنولوجية تصالاإل وسائل عمي عمميم تاحةبإ التدريس ىيئو أعضاء القاضي وطالب
 في التعميمية بالعممية حتفاظاإل مع ليم جذب وسيمة وتعد استخداميا، الشباب يجيد التي

 .الحالي نمطيا
 البكالوريوس لطالب تدريسيا يتم التي العموم بين بالتفرقو الجامعة أساتذة طالب كما

 بثقل ىتمامواإل الحشو عن بعيدا   تعميمي، تسمسل المناىج تشيد أن عمي العميا، والدراسات
 المختمفة. بميارات الطالب

 واستخدام المغة تقانإ عمي تعتمد العالم دول فيالمتاحة  العمل فرص نأ القاضي وقال
 مشيرا   الفعال، التواصل بميارات والتمتع األلي، الحاسب وتعمم الحديثة التكنولوجيا وسائل

 ليإ الحاجة دون عام كل الطالب أالف بتخريج تقوم مصر في التربية كميات أن
جامعة  أن موضحا   وخارجيا، مصر داخل العمل عمي مساعدتيم عمينا لذلك معظميم،

 لتدريس ةالتربي بكمية جديدة برامج 6 انشأت حيث ،عممية خطوات تخاذإ في بدأت بنيا
 بالمغة العموم ىذه تدريس عمي قادر معمم لتخريج ،بالمغة اإلنجميزية المختمفة العموم

 في عميو طمبا   ويجد مصر في الخاصة والمؤسسات المدارس تحتاجو ما وىو اإلنجميزية
 .األخري دول

 العمل فيجب عممنا، ناتج وىم أفضل غد في األمل ىم مصر شباب نأ القاضي وأضاف
 األحداث في اإليجابية والمشاركة والبناء نتاجواإل العطاء عمي القدرة لو طالب تخريج عمي

 بين يتوازي ولكن فقط، العمم تدريس عمي يتوقف ال الجامعة دور أن موضحا   ،الوطنية
 .وتنميتيا الشباب قدرات بناء مع العممي بالبحث ىتمامواإل العموم تدريس
 جديدة  محاور وفتح بينيم الخالفات ونبذ الجاد بالعمل المواطنين بنيا جامعة رئيس وطالب

 الجيش من وأخواتنا أبنائنا خمف بالوقوف وطالبيم تنميتيا، عمي والعمل مصر لبناء
 ةوقف الجامعة ليم نظمت والذين الوطن، وسالمة أمن عن يدافعون الذين الشرطةو 

 طالب ألف 20 من أكثر شيدىا والتي رىاب،اإل ضد حربيم في لمساندتيم تضامنية
 .تدريس ىيئة وعضو
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 بتحقيق الخارج أو الداخل من عمينا يتأمر من لكل نسمح ال أن عمينا قاضيال وقال
 الدستورية. ستحقاقاتاإل كل في نشارك وأن ىدافو،أ


